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A l e k s a n d r a  N o w a k o w s k a

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE – REALNY CZY 

NIEREALNY ŚWIAT SPOŁECZNY

N. Negroponte twierdzi, że „gdyby przyznawano nagrody za najlepszy oksymoron, 

zwyciężyłaby na pewno »rzeczywistość wirtualna« (…) Rzeczywistość wirtualna może 

uczynić sztuczność tak oczywistą, że będzie nawet bardziej rzeczywista niż rzeczywi-

stość”1. Czy hiperrzeczywistość to rezygnacja z rzeczywistości? Prawdziwsza jest symu-

lacja?2 Czy podobnie jest z pojęciem społeczeństwa internetowego, czy inaczej społecz-

ności wirtualnej? Czy to także oksymorony? Tradycyjnie przecież za społeczność 

uważać zwykliśmy formę zbiorowego życia ludzi, ukształtowaną historycznie oraz spe-

cyfi czny typ interakcji pomiędzy jednostkami tworzącymi samowystarczalną zbioro-

wość, zajmującą określone terytorium, uczestniczącą i wytwarzającą wspólnotę kultu-

rową, defi niującą siebie na zasadzie odrębności. Czy w Internecie są możliwe takie 

formy życia społecznego? Jeśli tak, należałoby być może przedefi niować termin spo-

łeczności, a szczególnie jego komponent terytorialny, dostosowując go do nowego płyn-

no-nowoczesnego bytu, do tej „fali egzystencjalnej niepewności nadciągającej 

z »przestrzeni przepływów«”3. Jest to problem zaiste metasocjologiczny, dotyczący isto-

ty grupy społecznej. Jak pisał T. Szczurkiewicz, to podstawowe zagadnienie „socjologii 

jako nauki, jakim jest realne istnienie czy nieistnienie grupy jako transindywidualnej, 

czyli ponadindywidualnej całości”4. 

1  N. Negroponte, Cyfrowe życie, Warszawa 1997, s. 98. 
2  J. Baudrillard, Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red.), 

Kraków 1997, s. 176.
3  Z. Bauman, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, niepublikowany referat zaprezentowany na 

konferencji pt. Dylematy wielokulturowości. Tożsamość–różnica–inny w Ustroniu, 26.09.2002, s. 13.
4  T. Szczurkiewicz, Studia socjologiczne, Warszawa 1970, s. 337.
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1. „Walka” o terytorium

Jeśli uznamy, że do istnienia społeczności konieczne jest dzielenie przez jej członków 

tej samej przestrzeni fi zycznej, to oczywiście nie możemy odnieść tego terminu do 

cyberprzestrzeni, ponieważ: „największe problemy z akceptacją słowa »społeczeństwo« 

w odniesieniu do komunikacji komputerowej biorą się z tego, że społeczeństwa istnia-

ły dotąd tylko w przestrzeni fi zycznej. W komunikacji komputerowej przestrzeń fi zycz-

na została zastąpiona technologią, nowym medium komunikacyjnym”5. Nie jest to 

problem dotyczący jedynie Internetu. Cały współczesny świat, opleciony siecią nowych 

mediów, sprawia wrażenie, że skutki następują tu natychmiast po przyczynach: „nawet 

najodleglejsze przestrzennie tereny lądują w bezpośrednim sąsiedztwie. (…) Nikną 

pauzy i wszelkie przedziały czasowe. (…) Kurczenie się czasu6 odbija się na doznaniu 

przestrzennej bliskości: jest tak, jakbyśmy wszyscy ocierali się o siebie nawzajem łok-

ciami. (…) Jak to ujmuje P. Virilio – miast rozległości terenów liczą się dziś głównie 

dystanse czasowe, a że te skracają się nieprzerwanie na skutek wzrostu potencjału środ-

ków transportu, przekazu i działania na odległość, to rozległość terenów staje się coraz 

mniej istotna. »Nowa przestrzeń nie jest już czaso-przestrzenią, lecz szybkościo-prze-

strzenią« powiada Virilio. Sądzi on, że prędkość przestała dziś być środkiem, a stała się 

czymś w rodzaju środowiska: przeobraziła się w rodzaj nasycającego planetę eteru, do 

którego w coraz szybszym tempie przenoszą się najistotniejsze (największymi konse-

kwencjami obciążone) działania ludzkie, nabierając w toku przeprowadzki nowych 

jakości, które tylko w nowym, eterycznym środowisku są możliwe – a są też w nim 

nieuniknione”7. Z. Bauman podkreśla, że w związku z pojawieniem się mediów o za-

sięgu globalnym, właściwie ziścił się typ idealny M. McLuhana, „globalna wioska”. 

Granice stały się przepuszczalne, płynne, a w wielu przypadkach nie istnieją, natomiast 

tradycyjnie rozumiane odległości, czy geografi czne przeszkody – w rozumieniu nowej 

szybkościo-przestrzeni nie mają racji bytu, gdyż „wszystkie połacie globu są praktycz-

nie w tej samej od siebie odległości”8. Dzięki Internetowi geografi czne przeszkody zo-

stały pokonane. 

5  N. Watson, Why We Argue About Virtual Commonality, 1997, s. 120 [za:] Ł. Teszner, Kto mieszka 

w cyberprzestrzeni? O społeczeństwach internetowych, http://www.cyberforum.edu.pl/teksty.php3?ITEM=21
6  „Najbardziej straumatyzowane jest obecnie przeżywanie czasu (…). Czas i przestrzeń rozsypały się, 

nie stanowią już sieci, utworzonej z różnych oczek powiązanych wszakże ze sobą tak, że cokolwiek dzieje 

się w jednym z nich, oddziałuje na rozszerzenie bądź ściągnięcie się pozostałych. Jednostki owej czaso-

przestrzeni przypominają puzzle: z rozsypanki klocków każdy może dowolnie ułożyć, a za chwilę zburzyć, 

mechaniczną układankę”, J. Mizińska, Kultura teledysku, „Magazyn sztuki” 1998, nr 17.

http://www.magazynsztuki.home.pl/post_modern/1.htm, por. J. Mizińska, Świadomość czasu zwich-

niętego. Filozofi czne troski współczesności, Lublin 1994; por. T.H. Eriksen, Tyrania chwili, Warszawa 2004.
7  Z. Bauman, O tarapatach tożsamości…, s. 11–12.
8  Ibidem.
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Bazując na rozważaniach Z. Baumana, należałoby odrzucić stanowisko nominali-

styczne, które nie uznaje pojęcia grupy społecznej: istnieją tylko poszczególne jednost-

ki ludzkie posiadające wzajemnie czy jednostronnie działające na siebie cechy. Jeśli 

natomiast przyjrzymy się fi kcjonistycznej teorii rzeczywistości społecznej, której głów-

nymi przedstawicielami są F. Tönnies, L. von Wiese oraz M. Weber, odnajdziemy pew-

ne elementy, które pozwoliłyby na potrzeby tej pracy przyjąć, że w Internecie może 

zaistnieć grupa społeczna. 

Dla fi kcjonisty grupa społeczna to pewien słowny skrót. Według Webera, to „szan-

sa” na zachodzenie u wielu jednostek pewnych, wzajemnie na siebie nastawionych, 

określonych działań. Wiese twierdzi natomiast, że to zagęszczanie powtarzających się 

procesów społecznych, czyli międzyludzkich działań, powodujących wzajemne zbliża-

nie, oddalanie jednostek ludzkich. Dowodzi, że socjolog musi w swych analizach 

uwzględniać „nie tylko to, co obiektywnie istnieje w procesach społecznych, ale rów-

nież subiektywne fi kcje, wytworzone przez umysł ludzki, jeżeli i one wywierają wpływ 

na działania społeczne realnych ludzi”9. Zatem badacz powinien brać pod uwagę 

w swych rozważaniach tę wyobrażoną grupę, tak jakby była ona istniejącą rzeczywi-

stością. Podobnie, na przykładzie narodu, defi niuje wspólnotę imaginacyjną Z. Bau-

man: „istnieje [ona] tylko w tej mierze, w jakiej jego członkowie intelektualnie i emo-

cjonalnie identyfi kują się ze zbiorowością, której uczestników w większości nigdy nie 

spotkają bezpośrednio”10. Myślę, że ten pogląd może stanowić punkt wyjścia dla moich 

dalszych rozważań, tym bardziej, że z badań psychologicznych wynika, że grupa nie 

musi być fi zycznie obecna, by wywierać poważny wpływ na swych członków. Wystarczy 

sama „psychiczna obecność” grupy11. Zatem na potrzeby niniejszego artykułu za T. Shi-

butanim przyjmuję, że świat społeczny, to: „kulturowy obszar, granice którego nie są 

wyznaczone ani przez terytorium, ani przez formalne członkowstwo, ale przez granice 

efektywnej komunikacji”12. Przyjmijmy za twórcą pojęcia „cyberprzestrzeń”, W. Gibso-

nem, że w obecnej technologii wszystko, co kryje się za komputerowym ekranem, jest 

wirtualne, nierzeczywiste – ale tylko w tradycyjnym znaczeniu. To interaktywne do-

świadczenie cyfrowego świata wygenerowanego przez komputer oraz miliony twórców 

tejże rzeczywistości wirtualnej. Tutaj cyfrowo zakodowana informacja staje się bytem, 

a człowiek jest niejako wewnątrz tych danych umieszczony. W przeszłości za najmniej-

szą część wszechświata uważano atom, najmniejszą część składową materii. W ostatnich 

latach dokonał się skok jakościowy. Obecnie, w dobie społeczeństwa informacyjnego, 

za najmniejszą cząstkę uważać można zarówno atomy, jak i bity, najmniejsze elementy 

 9  T. Szczurkiewicz, op.cit.
10  Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996, s. 177.
11  S. Mika, Społeczne podstawy zachowania [w:] T. Tomaszewski, Psychologia, Warszawa 1978, s. 163.
12  T. Shibutani, Reference groups as perspectives, „American Journal of Sociology” 1955, (LX) 60, 

s. 562–569 [za:] A. Kacperczyk, Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych 

[w:] E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjoni-

zmu symbolicznego, Warszawa 2005, s. 167.
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składowe DNA informacji, które mogą poruszać się z prędkością światła13. „Dane w po-

staci cyfrowej powodują, że kształty, zawartość i tożsamość stają się kompatybilne, co 

przypomina kompatybilność wyobrażeń i idei w naszym umyśle. Rzeczy poddawane 

cyfryzacji wkraczają teraz do królestwa umysłu”14.

2. Internet jako społeczność realnie doświadczana

Miejscem interaktywnego spotkania człowieka z bitami jest Internet. Umożliwia dwu-

kierunkową komunikację człowieka i komputera w rzeczywistości cyfrowej. Pozwala 

na ciągłą wymianę informacji pomiędzy podmiotami tej komunikacji, mogą one rów-

nież na siebie w różny sposób oddziaływać, wytwarzać więzi społeczne, ekonomiczne 

i kulturowe. 

Internet to społeczność. Istnieje, ponieważ uczestnicy jej realnie doświadczają, 

tworząc forum swoistej wymiany symbolicznej. Zwracam uwagę, że gdy za najważniej-

szą cechę społeczności uznamy interakcje zachodzące między jej członkami, wytwa-

rzającą się między nimi więź, poczucie wspólnoty kulturowej i odrębności, a oddzieli-

my jej istnienie od posiadania fi zycznego podłoża (chyba że za takie uznamy wspólne 

platformy pośredniczące w komunikacji), to niewątpliwie, nawet w przypadku Sieci 

mamy do czynienia ze społecznościami – cyberspołecznościami. 

Twórcą oraz popularyzatorem defi nicji społeczności wirtualnej jest H. Rheingold, 

autor chyba najczęściej cytowanej książki na temat cyberprzestrzeni: Virtual commu-

nity. Według niego, społeczności wirtualne, „to społeczne agregaty, które wyłaniają się 

z Sieci, gdy wystarczająco dużo osób prowadzi publiczne dyskusje wystarczająco długo, 

z wystarczającą dozą ludzkich uczuć, by tworzyć sieci osobistych relacji w cyberprze-

strzeni”15. Opis ten jest raczej metaforą, ale sam podmiot opisu – z tradycyjnego punk-

tu widzenia – jest metaforyczny. Tradycyjnie rozumiane społeczności opierały się na 

organizacji społecznej oraz wspólnocie wartości. Gdy jednak rozważymy ich sieciową 

budowę, zauważymy, podobnie jak B. Wellman, że mogą być „sieciami więzi między-

ludzkich, które są źródłem życia towarzyskiego, wsparcia, informacji, poczucia 

 przynależności i tożsamości społecznej”16. Charakter interakcji w społecznościach wir-

tualnych, ich rola i ewolucja, jaką przebyły na przestrzeni czasu, mają wpływ na rze-

czywiste życie ich członków.

Badacze sieciowych społeczności zgodnie twierdzą, że nie ma jednolitej społecznej 

kultury internetowej, w swych opracowaniach wskazują na ich wielką różnorodność. 

13  N. Negroponte, Cyfrowe…, s. 15.
14  D. de Kerckove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, 2001, www.polityka.onet.

pl/artykul.asp?DB=162&ITEM=1061146&MP=3 
15  H. Rheingold, Virtual Communities, Boston MA 1993, s. 15.
16  M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 147.
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„Społeczny świat Internetu jest równie zróżnicowany i pełen sprzeczności jak całe spo-

łeczeństwo. A zatem w tym natłoku wirtualnych społeczności trudno wyodrębnić 

względnie spójny system wartości i reguł społecznych”17. 

Trzeba podkreślić, że Internet to przede wszystkim narzędzie. Ludzie korzystają 

z niego zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Z tym, że niektórzy przenoszą 

dużą część swojego życia właśnie do Internetu, tworząc nowy obraz własnego „ja”, 

używają Sieci jako jednej z form osobistego, społecznego funkcjonowania. Nie jest to 

zjawisko nowe. Ludzie zawsze łączyli się w skomplikowane sieci społeczne – miały one 

różny kształt i wielkość. Jednak według badaczy mamy obecnie do czynienia ze zjawi-

skiem nieznanym dotąd w historii. Jednostka uwolniona spod jarzma nacisków rodo-

wych, religijnych, zawodowych czy ideologicznych, dokonuje sieciowej indywidualiza-

cji: sama buduje swoje sieci, zarówno w Internecie, jak i w świecie rzeczywistym. Jak 

pisze Fukuyama – „sieci są moralną relacją zaufania, nieformalnym związkiem etycz-

nym”18. Wraz z posiadaną książką internetowych adresów, numerów telefonów komór-

kowych, listą kontaktów w komunikatorze internetowym, wnosi do całości własne, 

spontanicznie utworzone, indywidualne sieci powiązań, zgodne z własnym systemem 

wartości, zainteresowaniami, potrzebami, poczuciem podobieństwa itd. To najefektyw-

niejszy model koordynacji społecznej. „Tendencje te oznaczają triumf jednostki, choć 

nie do końca wiemy, jaki będzie ich koszt społeczny. Chyba, że założymy, że jednostki 

rzeczywiście rekonstruują wzorzec interakcji społecznych za pomocą nowych techno-

logii po to, by stworzyć nową formę społeczeństwa: społeczeństwo sieciowe”19. Castells 

dowodzi, że społeczeństwo to jest zbiorem połączonych węzłów o różnym stopniu 

ważności. Wyższa pozycja w Sieci zdobywana jest poprzez pozyskiwanie większej ilości 

informacji i efektywne ich przetwarzanie, czyli stawanie się dobrymi przełącznikami. 

Twierdzi również, że sieci społeczne istniały zawsze, ale teraz pod wpływem nowego 

paradygmatu technologicznego odradzają się w nowej postaci20. W przypadku siecio-

wej formy organizacji, teoria mówi o płaskiej formie organizacyjnej, w przeciwieństwie 

do struktur hierarchicznych.

Internetowe sieci oraz fi zyczne społeczne powiązania, to nowy typ systemu – spo-

łeczeństwa hybrydowe, które według terminologii Wellmana, łączą fi zyczną przestrzeń 

z cyberprzestrzenią21. Podobną właściwość zauważa A.R. Stone: „Uczestnicy elektro-

nicznych społeczności wirtualnych zachowują się jakby społeczność zebrała się w pub-

17  Ibidem, s. 67–68.
18  F. Fukuyama, Wielki wstrząs, Warszawa 1999, s. 185 [za:] J. Hofmokl, Rozwój pola organizacyjnego 

Internetu – dominacja sieciowej formy porządku społecznego, „Studia Socjologiczne” 2002, nr 4 (167), 

s. 90.
19  M. Castells, op.cit., s. 153.
20  M. Castells, Th e Rise of the Network Society, Malden 1997, s. 1–25 [za:] J. Hofmokl, Rozwój pola 

organizacyjnego Internetu – dominacja sieciowej formy porządku społecznego, „Studia Socjologiczne” 2002, 

4 (167), s. 90.
21  Ibidem, s. 151.
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licznej, fi zycznej przestrzeni. (…) Mówią oni czasem: »to świetne miejsce, żeby się spot-

kać« lub »to wygodne miejsce zebrań«”22, „wchodzą” na stronę internetową, plik „waży” 

określoną ilość bajtów, „zrzuca się” go na serwer, elektroniczne pieniądze w interneto-

wym banku się „przelewa” (przecież wierzymy, że one są na tym koncie, że można nimi 

obracać mimo że nikt ich nie widzi, nie słyszy brzęku monet ani szelestu banknotów, 

nikt nie potwierdza takiej transakcji uściskiem dłoni czy własnoręcznym podpisem, 

ewentualnie elektronicznym). Wszystko to, co w świecie rzeczywistym jest tak po-

wszechne, jak: mowa ciała, mimika, intonacja, gesty, w świecie wirtualnym zamieniono 

w Internecie na symbole lub nowe słowa, określające sytuacje znane z off -line world. 

Również słowa „spotykać”, „rozmawiać”, należy w przypadku Sieci rozumieć w nowym 

znaczeniu. Inaczej nie miałyby one sensu: „Trudno uwierzyć, jak bujne jest to wszystko. 

Na miłość boską, przecież to jest zamknięte w maszynie. Składa się z krzemu, złączy 

i prądu. A jednak otacza mnie arkadyjski krajobraz jak ze snu23. (…) Od czasu do czasu 

przerywam i próbuję się przyjrzeć sama sobie. Musi to wyglądać na obłęd: dziewczyna 

gapi się na plastikową bryłę z kawałkami metalu i twierdzi, że rozmawia z ludźmi z An-

glii czy Czechosłowacji przy drinkach rozlewanych przez ciąg zer i jedynek (Czy ty ich 

widzisz? Tak, chociaż nie wydają żadnego głosu. Widzę to, co mówią)”24.

Internauci doświadczają grup, w których funkcjonują w cyberprzestrzeni, jako re-

alnie istniejących społeczności, realnych społecznych światów25. Społeczeństwa inter-

netowe są traktowane bardzo poważnie przez ich członków. Nie są zabawą, ale drugim 

życiem, równie ważnym jak to „realne”. Badani przeze mnie w 2004 roku (na potrzeby 

pracy magisterskiej) uczniowie bydgoskiego liceum, na pytanie: „Czy uważasz, że za 

pośrednictwem Internetu można poznać wartościowych ludzi i nawiązać z nimi trwa-

ły kontakt, również w Życiu poza Siecią?”, w 51,3% odpowiedzieli twierdząco. Wśród 

bydgoskich internautów badanych za pośrednictwem Internetu, 69% było tego samego 

zdania.

Poczucie wspólnoty jest bardzo istotne i każdy, kto to neguje lub lekceważy, zasłu-

guje na naganę26. „Co takiego dzieje się w Sieci, że ludzie czują się częścią społeczno-

ści?”27 – na to pytanie wciąż nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi. F. Fukuyama 

22  A.R. Stone, Will the real body please stand up? 1991, s. 104 [w:] M. Benedikt (red.), Cyberspace: fi rst 

steps, Cambridge 1991, s. 104 [za:] M. Kisiel, Wirtualna społeczność…, www.strony.poland.com/cyberso-

cjo/kisiel_rozdz2.htm 
23  J.C. Herz, Wędrówki po Internecie, Poznań 1999, s. 171.
24  Ibidem, s. 118.
25  Schűtz „zaakceptował także tezę Husserla, że ludzie sądzą, iż dzielą ten sam świat życia, działając 

tak, jak gdyby żyli we wspólnym świecie doświadczeń i doznań”. J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, 

Warszawa 2005, s. 414., por. A. Ben-Ze’ev, Miłość w Sieci. Internet i emocje, Poznań 2005, s. 16–17.
26  Ł. Teszner, Kto mieszka w cyberprzestrzeni?, www.cyberforum.pl/t_teszner00.html
27  K. Baym, Th e emergence of on-line community [w:] Cybersociety 2.0: Revisiting Computer Mediated 

Communication and Community, S.G. Jones (red.), Th ousand Oaks CA 1998, s. 38 [za:] M. Kisiel, Wirtu-

alna społeczność… www.strony.poland.com/cybersocjo/kisiel_rozdz2.htm
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również uważa, że „Internet jest zarówno siecią w sensie fi zycznym, jak i do pewnego 

stopnia społecznością o wspólnym systemie wartości”28. 

Równie liczne, jak zwolenników uznania internetowych grup za społeczności, jest 

grono adwersarzy: „Interakcje on-line prowadzone są przez »persony« i [ich] działania, 

czyli uczucia mogą nie być podzielane fi zycznie, czy też symbolicznie przez ich twór-

ców”29. Teorie przeciwników uznania zasadności istnienia społeczeństwa wirtualnego 

wskazują, że „społeczeństwo, to coś więcej niż grupa ludzi rozrzucona po wszystkich 

dwudziestu czterech strefach czasowych, siedząca przed komputerami i bębniąca w kla-

wiaturę na temat ostatnich.nowinek.muzycznych. To nie społeczność, to fan-club. Spo-

łeczność to ludzie, których łączy coś więcej, niż fascynacja jakąś wąską dziedziną”30. 

Obrońcy tej teorii głoszą również, że w Internecie brak normalnych wskazówek spo-

łecznych, a przejściowy charakter sieciowych interakcji powoduje, że stworzenie trwa-

łej, dającej satysfakcję społeczną grupy, jest mało prawdopodobne. Trudno zgodzić się 

z tymi argumentami, ponieważ w realnym świecie również rozmawia się na tematy 

codzienne, a nie ma wątpliwości co do uznania danego zbioru za społeczność. 

Internet jest społecznością. Społecznością na tyle dojrzałą, by wytworzyć własne 

mity, poglądy, tradycje, język, normy postępowania, zwyczaje, wierzenia, praktyki. 

Rządzi się prawami niezrozumiałymi dla osób z zewnątrz. Jest metakulturą, niepodob-

ną do czegokolwiek, co spotyka się w prawdziwym świecie31. Wszystkie społeczności 

sieciowe są rzeczywistymi społeczeństwami, posiadającymi wszystkie charakterystycz-

ne dla społeczeństwa cechy. Internauci tworzą swoje własne zasady, prawa, reguły, 

zwyczaje i tradycje, których stosowanie jest równie obowiązkowe, jak w każdej innej 

społeczności. Łamanie ich grozi odsunięciem na margines grupy lub nawet usunięciem 

z niej. Poza tym, tak samo jak w świecie „rzeczywistym”, aby być członkiem społeczno-

ści, należy poświęcać jej czas, angażować się w jej funkcjonowanie i traktować ją po-

ważnie. Obowiązuje tu taka sama zasada, jak w świecie off -line: jeżeli nie masz czasu 

dla swoich przyjaciół, przestają być twoimi przyjaciółmi. 

Jednym z dowodów na to, że w Internecie możliwe są grupy, prawdziwe ludzkie 

więzi, jest list pisarza T. Mandela, uczestnika grupy dyskusyjnej Th e WELL (Whole 

Earth Lectronic Link), wysłany tuż przed śmiercią: „Chciałbym zacząć od podziękowa-

nia wam wszystkim i każdemu z osobna za niezwykłe przeżycia, jakich dane mi było 

doświadczać w ciągu ostatnich dziesięciu lat tutaj, na Well. Związałem się z wami na 

dobre i na złe – wiele było zarówno jednego, jak i drugiego – i, zwłaszcza przez ostat-

nich sześć miesięcy, stanowiło dla mnie dużą pociechę obcowanie z wami. Smutno mi, 

28  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław 1997, s. 227.
29  M.L. McLaughlin, K.K. Osborne, C.B. Smith, Standards of conduct on Usenet [w:] S.G. Jones, Cy-

bersociety: Computer Mediated Communication and Community, Th ousand Oaks CA 1995, s. 94 [za:] 

M. Kisiel, Wirtualna społeczność… www.strony.poland.com/cybersocjo/kisiel_rozdz2.htm
30  Ł. Teszner, op.cit.
31  J.R. Levine, C. Boroudi, Sekrety Internetu, Warszawa 1995, s. 29–50.
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bardzo mi smutno, nie potrafi ę wręcz wyrazić, jak mi smutno i przykro, że nie mogę 

z wami zostać i dalej toczyć sporów”32. W swej wypowiedzi, E. A. Hochman, uczestnik 

grupy ECHO, tak podsumował naturę tego sieciowego świata: „Myślę, że ECHO jest 

w pewnej mierze małym światem, ze swoją własną mitologią, żargonem i porządkiem 

społecznym; innymi słowy ma swoją własną kulturę. I jest to kultura bardzo interesująca, 

gdyż zamiast być czymś zewnętrznym, przez nas tylko zaadaptowanym lub nam narzu-

conym, jest czymś, co wspólnie tworzymy tu i teraz, wysyłając nasze wiadomości”33. 

Niewątpliwie ludzie, zgodnie z powszechną skłonnością do konformizmu, wybie-

rają takie grupy, gdzie znajdują się osoby podobnie myślące, które mogłyby zaspokoić 

ważną potrzebę bycia zaakceptowanym34. Internet odgrywa szczególną rolę wśród osób 

w jakichkolwiek sposób odrzuconych, potrzebujących wsparcia35, twierdzi E. Dyson. 

Przyczyną powstawania sieciowych wspólnot jest postrzeganie współczesnego świata 

jako coraz bardziej złożonego i przygniatającego, realne życie społeczne coraz bardziej 

przerażające. Nic więc dziwnego, że ludzie szukają partnerstwa, poczucia bezpieczeń-

stwa również w wirtualnych wspólnotach. Sami je tworzą, gdy dotąd istniejące nie 

spełniają oczekiwań36. Dwa typy bliskości: duchowa i fi zyczna, jak pisze Bauman, wca-

le nie muszą się pokrywać37. Ta druga wyraża się w chęci doświadczania wspólnoty 

uczuć, empatii, umiejętności cieszenia się cudzymi radościami, wspierania w sytuacjach 

problemowych38. Jeśli ludzie nie odnajdują takich grup w dotychczasowej przestrzeni 

życiowej, poszukują ich w cyberprzestrzeni. Może właśnie tego potrzebuje współczes-

ny człowiek – jedynie tej duchowej bliskości. Może nie potrzebujemy ciała jako nośni-

ka komunikacji, może stało się ono ostatnimi czasy czymś zbytecznym, archaicznym? 

„Prowadzimy interakcje, nie stykając się ze sobą, mówimy ze sobą, nie mówiąc, inter-

ferujemy, nie widząc siebie”39. 

Używając słynnego zwrotu McLuhanna medium is a message – możemy uznać, że 

tak naprawdę komunikujemy się z maszyną, w wielu przypadkach nie potrzeba nawet 

32  K. Hafner, Th e epic saga of the Well, „Wired” maj 1997 [za:] P. Wallace, Psychologia Internetu, Po-

znań 2001.
33  C. Shirky, Voices of the net, Emeryville CA, 1995 [za:] P. Wallace, op.cit.
34  E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1997, s. 300–355.
35  A.K. Storm, S.T. Poulos, Ethical Guidelines for On-line Th erapy, 1999. www.webpages.charter.

net/stormking/ethguide.html, A.K. Storm, M. Danielle, Internet Th erapy ang self help groups – the pros and 

cons., www.webpages.stormking/Chapter5/index.html, A.K. Storm, S. Engi & S.T. Poulos, Using the Inter-

net to Assist Family Th erapy, www.webpages.charter.net/stormking/fam-abs.html 
36  E. Dyson, Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, Warszawa 1999, s. 38. 
37  Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996, s. 46.
38  M. Olcoń-Kubicka, Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu; idem, Uspołecznienie macierzyń-

stwa przez dyskurs w przestrzeni internetowej [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Społeczna przestrzeń 

Internetu, Warszawa 2006, s. 147–161, s. 267–281.
39  J. Baudrillard, Paradoxe Kommunikation, Bern 1989 [za:] K. Loska, Nowe media albo symbolika 

katastrofy [w:] Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, K. Wilkoszewska (red.), Kraków 1999, s. 310.
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wirtualnej symulacji komunikacji z drugim człowiekiem. Internet daje tak wiele możli-

wości, że właściwie można, wedle woli człowieka, przenieść niemal całą swoją egzysten-

cję do Sieci i realnie jej doświadczając, z powodzeniem (?) funkcjonować społecznie.

3. Człowiek kontra Sieć? Człowiek w Sieci. Sieć w człowieku 

Komputer, telefon komórkowy stały się obecnie partnerami interakcji – ludzie obda-

rzają uczuciem maszynę40 i ewentualne możliwości, jakie ona daje. Może ten problem 

ma swoje korzenie głębiej? Tymi zjawiskami zajmuje się m.in. socjologia „nie-ludzi”. 

Jedną z jej przedstawicielek jest K. Knorr-Cetina. Ukuty przez nią termin, to object 

centered sociality, czyli socjalizacja do przedmiotów, który opisuje omawiane wyżej 

zjawiska. Być może fascynacja hiperrzeczywistością, komputerami i kooperowanie 

z nimi niemal w każdej dziedzinie życia, jest naturalną konsekwencją procesu wtórnej 

socjalizacji, opartej na nauce obsługiwania przedmiotów i różnego rodzaju maszyn. 

B. Latour również zwraca uwagę na to, że współcześni ludzie są ukierunkowani poprzez 

nakazy społeczne, ekonomiczne oraz instytucjonalne na posługiwanie się maszynami. 

Komputer, telefon komórkowy i inne narzędzia postępu, jak starałam się wykazać, 

bywa, że zastępują ludzi jako partnerów, pośredniczą w istnieniu konkretnych stosun-

ków społecznych, albo czynią go niemożliwym do przeprowadzenia w innych warun-

kach. Internet idealnie potwierdza słuszność takiej teorii. Pewnego typu relacje zarów-

no między ludźmi, jak i pomiędzy człowiekiem a komputerem, niejako bez tego 

ostatniego nie mają szansy zaistnieć. Sieć to intermediary, podmiot pośredniczący po-

między aktorami interakcji. Defi niują się oni nawzajem właśnie poprzez mediatora, 

więc ma on zasadniczy wpływ na tę interakcję, bądź posuwając się jeszcze dalej, to 

właśnie mediator jest również aktorem w tej interakcji.

40  Jak dowodzą naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwania, ludzi często łączą z komputerami 

więzi emocjonalne. Przeanalizowali oni zachowania studentów, korzystających z 800 terminali kompute-

rowych. Wykazano, że studenci często są „wierni” jednemu lub dwóm komputerom i są gotowi czekać, 

żeby skorzystać właśnie z nich, nawet jeśli mogą skorzystać akurat z innego komputera. „To, że traktujemy 

komputery jakby miały uczucia – pomimo tego, że doskonale wiemy, że zostały zaprogramowane przez 

ludzi – jest dobrze udokumentowane” – mówi prof. S. Sundar, dyrektor Laboratorium Badania Wpływu 

Mediów przy Uniwersytecie Stanowym Pensylwania. „Tendencja ta umocniła się wraz z popularyzacją 

Internetu. Coraz częściej postrzegamy maszyny jako źródło informacji, a nie tylko przekaźnik. Z tego 

powodu przypisujemy im cechy społeczne i traktujemy jak autonomiczne byty. Badacze uważają, że te 

obserwacje powinny zmienić sposób, w jaki fi rmy komputerowe sprzedają swoje produkty. Komputery 

najczęściej są przedstawiane jak coś, co łatwo można wyrzucić i zastąpić nowym modelem. »Lepszą stra-

tegią reklamową mogłoby być przedstawianie komputerów jako czegoś trwałego i godnego zaufania, jako 

czegoś, co rośnie razem z  użytkownikiem«  – uważa prof. Sundar”, www.cyberforum.edu.pl/newsy.

php3?ITEM=61 
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Istnieje jednak inna perspektywa. Film A. i L. Wachowskich Matrix, czyli matryca: 

„wznoszące się w górę formy danych”41 proponuje niemal solipsystyczną wizję świata, 

kwestionując wiarę w realność rzeczywistości. Internet, medium najpotężniejsze ze 

wszystkich może dać złudzenie poszukiwania prawdy, poza światem realnym, gdzieś 

tam w cyberprzestrzeni, ponieważ rzeczywistość jest w tym ujęciu programem, matry-

cą, czyli grą, w którą wszyscy gramy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Tę niereal-

ność świata i jednostki oddaje trylogia (Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdri-

ve) autora pojęcia „cyberprzestrzeń”, W. Gibsona. Według tego właśnie pisarza, 

cyberprzestrzeń, wirtualny świat społeczny to alternatywa dla ludzkiej, realnej egzy-

stencji. Wiąże się to bezpośrednio z teorią J. Baudrillarda, którego analiza społeczeń-

stwa hiperrzeczywistości i symulakry ujawnia zjawisko zanikania tego, co realne42. 

Twierdzi on wręcz, że „rzeczywistość nie istnieje”43. Hiperrzeczywistość, to przestrzeń 

łatwo symulowalna, umożliwiająca szybkie tworzenie sieci komunikacyjnych, gdzie 

przepływy danych mają zastępować nasycone emocjami relacje międzyludzkie, fi zycz-

ne doświadczenie przestrzeni oraz linearnej wizji czasu. Baudrillardowska „świetlista 

sieć ludzkiej inteligencji, gdzie krystalizuje się przestrzeń i czas”44, ma swoje odniesienie 

w wizji Gibsona. „Nowa przestrzeń, zwana także matrycą, jest rozszerzeniem przestrze-

ni ziemskiej. Jako abstrakcyjna i informacyjna przestrzeń stworzona i podtrzymywana 

przez komputery, media i sieci komunikacyjne, jest metaforą Baudrillardowskiej »pro-

cesji symulakry«, generowanej i utrzymywanej przez zależne od kapitału technologie”45. 

Entuzjastom tej wizji, cyberprzestrzeń objawia się niemal jako sfera sacrum. W tej 

skrajnej koncepcji człowiek nie ma wyboru, jego ewolucja z cielesnego (ograniczające-

go go) stadium, do postaci elektronicznej, gdzie umysł ludzki i sztuczna inteligencja 

spotykają się na równych prawach, bez balastu materialności, jest nieunikniona. „Bez 

dostępu do matrycy, jest bezbronna i skazana na zagładę (…). Tutaj o wartości czło-

wieka decyduje jedynie ilość posiadanych danych, zdolność przetwarzania składników 

matrycy: zer i jedynek. Gibsonowskie postaci pasują do Baudrillardowskich jednostek 

żyjących w epoce symulakry – zredukowanych do danych i elektronicznych rozbły-

sków, nie mających nawet takiej ochrony, jaką daje ciało”46. Gibson odtwarza platońską 

opozycję między światem idei („wkraczamy do, od tak dawna obiecanej, ziemi wolno-

ści i suwerenności każdej jednostki, czy może raczej (…) do mrocznego obszaru złud-

41  W. Gibson, Mona Lisa Overdrive, 1989, s. 262 [za:] A. Myszala, Cyberprzestrzeń – wprowadzenie, 

„Magazyn Sztuki” 1998, nr 17, wydanie internetowe: http://www.magazynsztuki.home.pl/post_modern/2.

htm
42  J. Baudrillard, Th e Ecstasy of Communication [w:] H. Foster, Th e Anti-Aestetic, 1983 [za:] A. My-

szala, op.cit.
43  J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005, s. 1.
44  J. Baudrillard, America, 1988, s. 6 [za:] A. Myszala, op.cit.
45  S. Bukatman, Terminal Identity, 1993, s. 107 [za:] Myszala A., op.cit.
46  A. Myszala, op.cit.
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nego pół-raju, będącego wytworem cyberprzestrzeni, Internetu”47) a światem rzeczy. 

„Sieć to platońska jaskinia, w której świat rzeczywisty przybiera formę cieni”48. W in-

terpretacji Gibsona te światy nie są odrębne, przeciwnie – przenikają się. W tym sensie 

fi lozofi czna konstrukcja matrycy jest odpowiedzialna za podporządkowanie świata 

materialnego cyberprzestrzeni, jako formie wyższej, idealnej.

A. Ben Ze’ev wyraża przeciwny pogląd: „cyberprzestrzeń jest wirtualna dlatego, że 

nieodłączną jej częścią jest wyobraźnia. (…) Cyberprzestrzeń jest częścią rzeczywisto-

ści, a co za tym idzie: błędem jest postrzeganie jej jako przeciwieństwa przestrzeni re-

alnej”49.

4. Zakończenie

Myślę, że w artykule wskazałam na różne perspektywy postrzegania, interpretowania 

społeczności wirtualnej. Ten społeczny świat nowego typu jest tematem szerokiego 

dyskursu dotyczącego jego natury, metodologii badań. M. Niezgoda zadał pytanie: „czy 

modele, typy idealne i rzeczywistość pokrywają się?”. W przypadku społeczeństwa 

informacyjnego i internetowego, można stwierdzić, że „w ogólnych zarysach tak, ale 

nie zawsze i nie we wszystkich szczegółach”50. To zdanie jest zatem zaproszeniem do 

dalszych rozważań w tej realnej lub dla innych zupełnie nierealnej sferze życia społecz-

nego, wspólnej dla ponad miliarda ludzi na całym świecie.
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